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ประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลด้านการพัสดุ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดล เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ประกอบการ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ประกอบการ
ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของผู้ประกอบการฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)                  
รวมตลอดถึงการลบ และท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด  
 ประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลด้านการพัสดุนี้ ใช้กับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
(การจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการท าสัญญา) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ประกอบการโดยตรง มหาวิทยาลัยจะก าหนดแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ หรือหนังสือ
เชิญให้มาท าสัญญา  โดยก าหนดวันที่ต้องยื่นเอกสารชัดเจนในแต่ละเรื่องล่ วงหน้า โปรดอ่านและท าความเข้าใจถึง
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 
 ในกรณีที่ มี การ เปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตั วข้อมูลส่วนบุคคลด้ านการพัสดุนี้                                
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลด้านการพัสดุใหม่ บนหน้า Website กองคลัง 
และ หน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th)   

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง  ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลซึ่ งท าใ ห้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  เลขบัญชีธนาคาร   
วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ หรืออาจรวมถึงข้อมูลและ
สารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลประวัติผลงาน และประสบการณ์ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงบุคคลได้ ข้อมูลและ
สารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภายใต้กฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่ วนบุคคล มหาวิทยาลัม หิดลถือ เป็นผู้ ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล  
(Data Controller) ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่
ใดและมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร    

 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ประกอบการ  เช่น บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจ 
ผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ เจ้าของกิจการ ซึ่งจะปรากฏ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ รูปภาพใบหน้า หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ประกอบการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ต้อง เข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลประวัติผลงาน                           

และประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ 
4. ข้อมูลทางการเงิน เชน่ ข้อมูลค่าจ้าง บัญชธีนาคาร  การโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงิน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
5. ข้อมูลประวัติผลงาน และประสบการณ์ หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
6. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอ่ืน ๆ  เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

ที่ถูกบันทึกที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการประชุม  การตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ  
การตอบแบบประเมิน  

7. ข้อมูลที่เก่ียวกับการร้องเรียน อุทธรณ์ การสอบสวน   
8. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของพนักงานที่เสนอใช้ในโครงการ  เช่น ระดับการศึกษา          

วุฒิการศึกษา สถาบัน / มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ            
สิทธิในการท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ และความสามารถอ่ืน ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิง
ที่ผู้ประกอบการให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานอ่ืนที่มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบ  

9. รายละเอียดของเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้ประสานงาน ที่สามารถติดต่อได้ในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
10. ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ 
11. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอ่ืน 

ๆ หรือผลตรวจ ATK    
12. บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การท างานล่วงเวลา  
13. ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

 มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความละเอียดอ่อน 
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  เ พื่ อ น า ม า ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร เ ข้ า ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อด ภั ย    
ได้แก่ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  หากมหาวิทยาลัยได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากผู้ประกอบการและสถานีต ารวจ จะถือว่า ผู้ประกอบการยินยอมให้มหาวิทยาลยั
จัด เก็บ  รวบรวม ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มี ความละ เ อียด อ่อน  ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยจะ ไม่น าข้อมูลส่ วนบุ คคล 



 

3 

 

ที่มีความละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ และจะมีการควบคุมการเข้าถึง 
และแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอย่างระมัดระวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่จัดท าส าเนาแจกจ่าย ยกเว้นกรณี
จ าเป็น มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ ให้ข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นได้ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการก่อน 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน           
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินมูลนิธิ เงินบริจาค  เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ดังนั้น ในการด าเนินการจะต้องมี
การตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง  หรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการกป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริษัทที่รับตรวจสอบบัญชี  ข้อมูลและสารสนเทศ
บางส่วนที่มีการระบุต่อไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ ตัวอย่างหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย                 
ได้ท างานด้วย ได้แก่  

 มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านพัสดุ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการจะถูก
ส่งผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตามที่กฎหมายดังกล่าว
ก าหนด    

 มหาวิทยาลัย อาจด าเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 
ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง  หรือองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  บริษัทที่รับตรวจสอบบัญชี  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 มหาวิทยาลยัมหิดลท างานร่วมกับสถาบันการเงิน ซึง่จ าเปน็ต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ 
ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูป้ระกอบการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน การท าธุรกรรมทางการเงินซึง่อาจมีการส่ง
มอบข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ผู้รับโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงิน  

 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องส่งข้อมูลสว่นบคุคลให้กับ กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการพิจารณาอุทธรณ์ข้อร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ กรมสรรพากร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                   
เพื่อรับทราบการจัดท าสัญญา การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินของผู้ประกอบการ   
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 มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ใน
การพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน 

 มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจ าเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการตามที่กฎหมายก าหนด  
เช่น กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร เป็นต้น   

 มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจ าเป็นต้องส่งข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ให้บริการ
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้ที่ ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของบุคลากรอย่างเหมาะสม 
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 
 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ว่าเป็นผู้มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างโดยตรง หรือไม่  เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีผู้ถือ
หุ้น ข้อมูลบุคคล กรณี เป็นบุคคล
ธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะมี
ข้อมูลบุคคลของผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจ 
กระท าการแทน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่ ศาสนา 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (2) 

เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า
คุณสมบัติของบุคลากรที่เสนอใช้ใน
โครงการ     

ใบประกอบวิชาชีพ ชื่อ นามสกุล 
เลขที่ใบอนุญาต ประภทสาขา  หรือ 
บัตรประชาชน แสดง ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่ ศาสนา 

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (2) 
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วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค    

แนวความคิดในการออกแบบ หรือ
แนวความคิดในการพัฒนาระบบ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (2) 

เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ eGP ของ
กรมบัญชีกลาง   

ข้อมูลของคณะกรรมการ ได้แก่ บัตร
ประชาชนของคณะกรรมการร่างขอบ
เขของงาน คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ทุกวิธี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ค;บคุมงาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลข
ประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่
อยู่ ศาสนา เบอร์โทร อีเมล์ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 9 

เพื่อใช้เป็นบันทึกข้อมูลผู้ขายในระบบ 
MU ERP 

ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้ขายผู้รับจ้าง กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา  ต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชน   
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และ
เลขที่บัญชีธนาคาร เบอร์โทร อีเมล์ 

 

เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญแนบท้าย
สัญญา / สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือมอบอ านาจ   
บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล และผู้รับมอบอ านาจ   
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่   
 

ตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ก าหนด 
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วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ  
ตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความ
สะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ที่ เ ข้ า ม า ด า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อการ
ตรวจสอบบุคคเข้า-ออกและความ
ปลอดภัย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่ ศาสนา ประวัติการศึกษา 
ประวัติอาชญากรรม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 และ 178 

เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการ
อบรมความปลอดภัยในการท างาน
และการขออนุญาต ของทีมงานของ
ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาด าเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ส าเนาบัตรประจ าตัว ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่ ศาสนา ประวัติการศึกษา 
ใบประกอบวิชาชีพ การตรวจ ATK
ประวัติการฉีดวัคซีน เบอร์โทร อีเมล์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และมาตรการด าเนินงาน
ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา พ.ศ.2552 หมวดที่ 4 และ
เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ส าหรับผู้รับจ้าง พ.ศ.2562 หมวดที่ 3 
และหนังสือด่วนที่สุด กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลที่ 
อว 78.0125/ว02108 ลงวันที่  7 
ตุลาคม พ.ศ.2564 

เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับงานของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

เอกสารประกอบการส่งมอบงาน เช่น 
ร า ย ง านผลที่ มี ลั กษณะข้ อมู ลที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บุ ค ค ล  ไ ด้ แ ก่  ชื่ อ 
นามสกุล   

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175   

เพื่อใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การออกหนังสือรับรองผลงาน   

ข้อมูลบุคคลของผู้ขอหนังสือรับรอง
ผลงาน ได้แก่ สัญญา ชื่อบริษัท ชื่อ 
นามสกุล  ที่ อยู่  เบอร์ โทร อี เมล์  
รายงานการด าเนินงาน   

 



 

7 

 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

เพื่อใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน  
และประสานน าแจ้ง  

 

ข้อมูลบุคคลของผู้โอนสิทธิ และผู้รับ
โอนสิทธิ    หนังสือรับรองการจด
ทะ เบี ยนนิ ติ บุ คคล   ข้ อมู ลบั ต ร
ประชาชนผู้ลงนามสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องการรับเงินทั้งผู้โอนสิทธิ และ
ผู้รับโอนสิทธิ   ได้แก่ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่       

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 
0526.5/ว.110 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2541 
 

เพื่ อใช้ เป็น เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูล
ขายทอดตลาด และใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดท าข้อตกลงซื้อ-ขาย 
เฉพาะรายผู้ชนะการประมูลขาย
ทอดตลาด 

ข้อมู ลบั ตรประชาชน  ได้ แก่  ชื่ อ 
นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน วัน
เดือนปีเกิด ที่อยู่     

 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรับ
เงินบริจาค แล้วออกใบอนุโมทนา
(ของวัด) ให้กับผู้บริจาคที่ต้องการเพื่อ
ใช้ในการลดหย่อนภาษี 

ข้อมู ลบั ตรประชาชน  ได้ แก่  ชื่ อ 
นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

เพื่อใช้ เป็นหลักฐานตรวจสอบผู้มี
อ านาจในการมารับคืนหลักประกัน
สัญญา    

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือมอบอ านาจ   
บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล และผู้รับมอบอ านาจ   
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่   
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การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 ในบางกรณีข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอาจจ าเป็นต้องมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลของผู้ประกอบการจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีประเทศที่ต้องมีการรับโอนย้ายมีการโอนย้ายข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการเพื่อ
ขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเท่านั้น เช่น การจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการที่อยู่
ต่างประเทศ     

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  จะท าตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้น 
(Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวข้อง และเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณี  
ที่จ าเป็น (Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น (Storage Limitation) 
6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

ที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นคู่สัญญา  และจ าเป็นต้องเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการต่อไปอีกแม้จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคืนหลักประกันสัญญา                    
ตามระยะเวลารับประกันของสัญญา และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน
คณะกรรมการกป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริษัทที่รับตรวจสอบบัญชี  ในระยะเวลา 10 ป ี  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทาง  
และการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่
ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถ
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ (Right to Data Portability) 

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) 
4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ  

ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 
5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด  

ความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 
 มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงาน  เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
บัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้
หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศด้านความเป็นส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และใน
ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้า Website https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูล         
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 

 ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 

https://privacy.mahidol.ac.th/
mailto:privacy@mahidol.ac.th
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หน่วยงาน  งานบริหารพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 
เบอร์โทร   0-2849-6162-3 
ที่อยู่  มหาวิทยาลัยมหิดล กองคลัง เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  
        ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
 
 
 


